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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika memiliki peran penting dalam kehidupan kita, termasuk

segala hal yang ada di bumi ini telah diperhitungkan dengan teliti oleh Allah

SWT. Seperti firman-Nya dalam surah Al-Jin ayat 28:







Artinya: “Supaya dia mengetahui, bahwa Sesungguhnya rasul-rasul itu

Telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-

Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu

satu persatu.”(QS. Al-Jin:28)

Demikian pula tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran Matematika

oleh National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).

NCTM yang dikutip oleh Leo Effendi, menetapkan lima standar
kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu
kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan
komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection),
kemampuan penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi
(representation).

Pentingnya kemampuan representasi matematis dapat dilihat dari
standar representasi yang ditetapkan oleh NCTM. NCTM menetapkan
bahwa program pembelajaran dari pra-taman kanak-kanak sampai kelas
12 harus memungkinkan siswa untuk:1

1 Leo, Effendi, Tesis Pascasarjana: Pembelajaran Matematika Dengan Metode Penemuan
Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP,
(Bandung: UPI, 2008), h. 2. Diakses pada (http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
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1. Menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir,
mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis

2. Memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematis
untuk memecahkan masalah

3. Menggunakan representasi untuk memodelkan dan
menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena
matematis.

Representasi matematis merupakan cara yang digunakan seseorang

untuk mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematis yang

bersangkutan. Kemampuan representasi matematis diperlukan siswa untuk

menemukan dan membuat suatu alat atau cara berpikir dalam

mengkomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju

konkret sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Namun kemampuan representasi matematis siswa khususnya siswa

SMK ternyata masih rendah. Hal ini dapat diketahui dengan gejala-gejala

yang ditemukan saat melakukan observasi dengan guru bidang studi dan

pengamatan langsung oleh peneliti saat Praktik Pengalaman Lapangan.

Adapun gejala-gejalanya yaitu;

1) Dari 81% siswa menjawab soal matematika dengan langkah-langkah

penyelesaian yang sama persis dengan contoh dari guru.

2) Ketika siswa ditanya tentang pengertian dari materi yang dipelajari,

hanya 26% siswa menjawab dengan menggunakan bahasa sendiri dan

74% siswa menjawab menggunakan bahasa dari buku paket.

3) 71% siswa kebingungan menjawab soal yang berbeda dari

yangdicontohkan oleh guru.

=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjurnal.upi.edu%2Ffile%2FLeo_Adhar.pdf&ei=0c7w
U8HEF8eHuASqxYKYDA&usg=AFQjCNGlf6PQu8F0LeGmikzOsR21JhyJjA)
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4) Hanya 32% siswa dapat menyatakan ide matematika dengan kata-kata

sendiri.

Selama ini siswa hanya duduk diam sambil mendengarkan penjelasan

dari gurunya kemudian mencatat kembali apa yang dicatat oleh guru di depan

kelas atau papan tulis selanjutnya mengerjakan soal latihan yang soal dan

penyelesaiannya tidak berbeda jauh dengan apa yang dicontohkan oleh guru

di depan kelas. Hal ini membuat kelas hanya terjadi interaksi satu arah.

Begitu pula dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa hanya terbatas pada

apa yang telah diajarkan oleh guru saja. Oleh karena itu, kemampuan berpikir

tingkat tinggi yang seharusnya berkembang dalam diri siswa, menjadi tidak

berkembang secara optimal.

Menurut Vygotsky yang dikutip oleh Bambang Hudiono ada hirarki
dalam sistem representasi. Dalam pandangannya, pada awalnya
representasi dibangun oleh anak di awali dengan bentuk yang sederhana
kemudian berkembang melalui proses kognitif dalam belajar hingga
terbentuk representasi yang lebih sempurna.2 Pandangan ini tampak
sejalan dengan Bruner yang dikutip oleh Bambang Hudiono, dimana
proses perkembangan kognisi dan representasi pada anak dipengaruhi
oleh aktivitas dan lingkungannya.3

Terdapat sebuah teknik pembelajaran yaitu teknik Scaffolding yang inti

kegiatannya ada pada bimbingan guru. Scaffolding merupakan jembatan yang

digunakan untuk menghubungkan apa yang sudah diketahui oleh siswa

dengan sesuatu yang baru yang akan dikuasai/diketahui siswa. Teknik

scaffolding merupakan praktik yang berdasarkan pada konsep Vygotsky

2 Bambang, Hudiono, Jurnal Cakrawala Kependidikan Vol. 8: Peran Pembelajaran Diskursus Multi
Representasi Terhadap Pengembangan Kemampuan Matematika dan Budaya Representasi Pada Siswa
SLTP, (Pontianak: FKIP Universitas Tanjungpura, 2010), h. 102. Diakses pada
(http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jckrw/article/view/156)

3 Ibid.
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tentang zone of proxmal development (zona perkembangan terdekat). Untuk

mencapai tingkat kemampuan potensial itu, siswa memerlukan tangga atau

jembatan untuk mencapainya. Salah satu tangga itu adalah bantuan dari

seorang guru yang berupa penggunaan dukungan atau bantuan tahap demi

tahap dalam belajar dan pemecahan masalah dan teknik pembelajaran

Scaffolding lahir untuk menjembatani zona kemampuan aktual dan potensial

seseorang.

Pembelajaran dengan teknik Scaffolding yaitu siswa dituntun melalui

pemberian tugas-tugas yang kompleks, sulit tetapi sistematik dan selanjutnya

siswa diberi bantuan untuk menyelesaikannya. Sedangkan posisi guru dalam

teknik ini adalah membuat tahapan atau tangga yang dapat digunakan agar

siswa dengan mudah dapat melaksanakan tugas kompleks tahap demi tahap.

Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut diharapkan pencapaian siswa

pada zone of proxmal development dengan menggunakan teknik Scaffolding

akan lebih baik, sehingga kemampuan representasi matematis yang terbentuk

melalui zona ini pun diharapkan dapat meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh penggunaan teknik

Scaffolding terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Kajian ini

akan dilaksanakan melalui penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran

Matematika dengan Teknik Scaffolding Terhadap Kemampuan

Representasi Matematis Siswa SMK Telkom Pekanbaru”.
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B. Definisi  Istilah

Memperhatikan judul penelitian di atas, ada beberapa istilah yang perlu

dijelaskan agar tidak terjadi salah penafsiran.

1. Teknik Scaffolding

Teknik Scaffolding sebagai bantuan atau support kepada seorang

anak dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten dengan

maksud agar siswa mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang

lebih tinggi tingkat kerumitannya dari pada tingkat perkembangan kognitif

yang aktual dari anak yang bersangkutan.4

2. Kemampuan Representasi Matematis

Kemampuan representasi matematis adalah salah satu keterampilan

proses yang berkaitan dengan kemampuan siswa menyampaikan laporan,

gagasan, dan ide guna untuk menemukan solusi dalam suatu masalah yang

sedang dihadapinya sebagai hasil dari interpretasi pikirannya.5

3. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran yang dipusatkan pada guru, dalam hal ini guru

mendominasi kegiatan belajar mengajar.

4. Zone Of Proxmal Development (ZPD)

4Ratnawati, Mamin, Jurnal Chemica Vol. 10: Penerapan Metode Pembelajaran Scaffolding Pada
Pokok Bahasan Sistem Periodik Unsur, (FMIPA UNM, 2008), h. 57. Diakses pada
(http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A
%2F%2Fkim.ung.ac.id%2Findex.php%2FKIMFMIPA%2Farticle%2Fdownload%2F3746%2F3722&ei=pND
wU6zDO5HJuATbl4CwDA&usg=AFQjCNFcXt4a2pJjEKWPOT7mUiJRJmnadw)

5Yuniawatika, Jurnal Edisi Khusus No. 2: Penerapan Pembelajaran Matematika dengan Strategi
React untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi dan Representasi Matematis Siswa Sekolah Dasar (Studi
Kuasi Eksperimen di Kelas V Sekolah Dasar Kota Cimahi), (Cimahi:, 2011), h. 117. Diakses pada
(http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A
%2F%2Fjurnal.upi.edu%2Ffile%2F10-Yuniawatika-edit.pdf&ei=CtHwU6CQKceVuASrmYKgDA&usg=
AFQjCNGcX2XY79-CAFiwJeGTJsBxDYaPYA)
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Zona antar tingkat perkembangan aktual siswa dan tingkat

perkembangan aktual siswa disebut zona perkembangan terdekat (zona of

proximal development). Zona perkembangan terdekat adalah tingkat

perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan saat ini.6

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat

mengindentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Kurang berkembangnya daya representasi siswa, khusunya siswa

SMK Telkom Pekanbaru.

b. Siswa jarang diberi kesempatan untuk menghadirkan representasinya

sendiri tetapi harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh

gurunya.

c. Soal-soal yang diberikan kepada siswa kurang menuntun kreativitas

siswa dalam melakukan representasi terhadap soal-soal matematika.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka dalam

penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut :

a. Model pembelajaran yang digunakan dibatasi pada teknik Scaffolding

untuk kelas eksperimen dan metode konvensional untuk kelas kontrol.

b. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah representasi

matematis pada pokok bahasan bilangan berpangkat.

6Ratnawati, Penerapan Metode Pembelajaran, h. 57.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat

perbedaan representasi matematis antara siswa yang belajar menggunakan

teknik Scaffolding dengan siswa yang memperoleh pembelajaran

konvensional?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

untuk menelaah apakah terdapat perbedaan representasi matematis antara

siswa yang belajar menggunakan teknik Scaffolding dengan siswa yang

memperoleh pembelajaran konvensional.

2. Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi

manfaat, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi siswa

1) Dapat meningkatkan representasi matematis dalam belajar

matematika pada pokok bahasan bilangan pangkat.

2) Mampu memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran

matematika.

b. Bagi guru

1) Sebagai bahan pertimbangan dan sumber data bagi guru dalam

merumuskan teknik pembelajaran terbaik untuk siswanya.
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2) Dapat mengetahui pendekatan pembelajaran yang dapat

memperbaiki pembelajaran di kelas sehingga permasalahan yang

dihadapi oleh siswa maupun oleh guru dapat dikurangi.

c. Bagi sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

yang bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang

diperoleh sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar

dapat meningkatkan kualitas sekolah.

d. Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana

penggunaan strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan.


